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Piątki
na Kalwarii
Mimo deszczu i chłodu, około 2 tysiące wiernych
uczestniczyło w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w
Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie. Było to pierwsze nabożeństwo w okresie tegorocznego
Wielkiego Postu, a na kolejne w piątkowe popołudnia
zapraszają Ojcowie Franciszkanie.
W tym roku trasa z kościoła klasztornego na Kalwarię przebiega nieco inaczej i wiąże się z ograniczeniami ruchu pojazdów.
Str. 3

Wyższe koszty
i opłaty
W gminie wiejskiej Wejherowo wzrosną opłaty za
odbiór odpadów. Powodem - tak jak w innych miastach i gminach - są rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.
Str. 4

Fot. Leszek Spigarski

Upamiętnienie żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej oraz oddanie
hołdu zamordowanym Bohaterom to cel świętowania niedawnego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w Wejherowie odbyły się powiatowe uroczystości, najpierw w kościele pw. Chrystusa
Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej, a następnie pod pomnikiem Brama Piaśnicka. 			
Str. 5

Najlepsi
sportowcy
Na Gali Sportu Powiatu Wejherowskiego nagrodzono 57 sportowców oraz 13 trenerów. Nagrodę
otrzymali też zawodnicy KS „Tytani”. Wręczono ją
po sobotnim meczu, w obecności kibiców.
Str. 7
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AKTUALNOŚCI
Konsultacje

Budowa
łącznika
Fot. Urząd Miejski

Wiedzą, jak się bronić

Kobiety przeszkolone
Kurs samoobrony organizowany przez Straż Miejską i Urząd
Miejski w Wejherowie ukończyła kolejna grupa 23 kobiet. Panie
odebrały w ratuszu certyfikaty ukończenia szkolenia.
Zajęcia, które odbywały się dwa razy w tygodniu prowadzili: z zakresu samoobrony - były strażnik miejski i mistrz
Europy w kickboxingu Rafał Karcz, z zakresu pierwszej pomocy - ratownik medyczny Tomasz Groth oraz z zagadnień
prawa - komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca. Certyfikaty ukończenia kursu wręczyli: prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta Arkadiusz
Kraszkiewicz i komendant Zenon Hinca.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt wyraził uznanie dla
wszystkich uczestniczek kursu i podkreślił, że dzięki temu
rośnie poczucie bezpieczeństwa w mieście, bo przybywa osób
potrafiących udzielić komuś pierwszej pomocy przedmedycznej w razie nagłej potrzeby, a także w razie czynnej napaści
potrafiących obezwładnić napastnika. Ukończenie kursu daje większe poczucie bezpieczeństwa w miejscach publicznych.
Była to 12 edycja kursu samoobrony. W ciągu 5 lat certyfikaty odebrało ponad 300 pań. Szkolenia są dobrowolne i
bezpłatne, a oprócz umiejętności obrony przed napastnikiem
można poznać interesujące zasady prawne dotyczące bezpieczeństwa osób i nauczyć się udzielania pierwszej pomocy w
różnych sytuacjach.
KONDOLENCJE

PANI
BEACIE GALIŃSKIEJ
pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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Jutro, czyli 6 marca
br. w godzinach 12-15,
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Wejherowa przy ul. 12 Marca 195
odbędą się konsultacje
społeczne.
Tematem
konsultacji
jest dokumentacja projektowa budowy łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul.
Dworcową w Wejherowie.
Inwestycja prowadzona
będzie w ramach zadania
„Rewitalizacja Śródmieścia
Wejherowa”.

STRAŻ MIEJSKA
Podrzucane śmieci

Wejherowska Straż Miejska przeprowadza kontrole
sanitarno-porządkowe nieruchomości prywatnych i zakładów pracy. Funkcjonariusze sprawdzają też oznakowanie nieruchomości numerem porządkowym.
Na terenie nieruchomości na oś. Sucharskiego strażnicy
natrafili na dzikie wysypisko śmieci komunalnych. Zebrano
dowody na to, że należą one do mieszkańca tego osiedla,
którym Straż Miejska interesowała się już w roku ubiegłym.
Ten po interwencji strażników w Urzędzie Miasta złożył
oświadczenie, że nie są to jego śmieci, bo mieszka w Redzie.
Co innego mówią fakty, więc za podrzucenie śmieci ukarany
zostanie mandatem karnym lub sprawa trafi do sądu.
Straż Miejska złożyła również zawiadomienie do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w
przedmiotowej sprawie. Ponadto stwierdzono, że właściciel
nieruchomości nie ma też numeru porządkowego posesji,
do czego zobowiązują go przepisy.

Z POLICJI
Napadli na małżonków

Kryminalni z Wejherowa zatrzymali kobietę oraz dwóch
mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju w Wejherowie.
37-letnia kobieta wspólnie z 27- i 19-latkiem siłą wdarli się
do mieszkania pokrzywdzonych małżonków. Bijąc ich żądali
wydania pieniędzy. Kiedy uzyskali kilkaset złotych, uciekli z
miejsca zdarzenia. Kryminalni kilka dni po zdarzeniu zatrzymali najpierw kobietę, a po kilku dniach pozostałych sprawców rozboju. Podejrzani usłyszeli zarzut dotyczący rozboju.
Zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.
Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Dzielnicowi zatrzymali

Dzielnicowi z komendy powiatowej policji zatrzymali
poszukiwanego mężczyznę. 28-letni mieszkaniec Wejherowa był od miesiąca poszukiwany sądowym nakazem za
kradzieże i rozboje. Już trafił do aresztu, w którym spędzi
przynajmniej najbliższy rok.
Dzielnicowi zatrzymali również 63-letnią kobietę, która
spędzi najbliższe dwa lata w zakładzie karnym, w związku z
wcześniejszymi wyłudzeniami kredytów.

Jechał pijany i z narkotykami

Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Policji w
Rumi zatrzymali do kontroli drogowej 20-letniego kierowcę
opla vectra. Jak wykazało badanie trzeźwości, mężczyzna znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu. W dodatku nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. W
samochodzie mężczyzny policjanci ujawnili susz roślinny - marihuanę, więc 20-latkowi pobrano krew do analizy.
Młody człowiek musi liczyć się teraz z konsekwencjami posiadania narkotyków, kierowania bez uprawnień oraz jazdy pod
wpływem alkoholu, a także z ewentualnymi zarzutami kierowania samochodem pod wpływem substancji odurzających.

Na ulicy z amfetaminą

Policjanci prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali 35-latka z powiatu wejherowskiego, który
przy sobie posiadał narkotyki. Mundurowi zauważyli mężczyznę na jednej z ulic miasta. Mężczyzna wydawał się być zdenerwowany. Podczas legitymowania została przy nim znaleziona
amfetamina, która została zabezpieczona do sprawy.
Za przestępstwo posiadania narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Uwaga, oszuści Szkolenie w ZUS
Niektórzy klienci ZUS otrzymali e-maile z informacją o błędnie opłaconych składkach lub o braku wpłat.
Fałszywa korespondencja
jest wysyłana z adresów: kancelaria.zus@wp.pl, zus-skladki@wp.pl,
zus._kontakt@
wp.pl, ZUS@gov.pl zus_info@
wp.pl. W żadnym przypadku
nie należy odpowiadać na
takie maile, a najlepiej nie
otwierać zawartych w korespondencji załączników.
Mają one bowiem najczęściej

na celu zainfekowanie komputera i uzyskanie dostępu
do danych wrażliwych, które
zapisane są w jego pamięci.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych drogą mailową nie kieruje informacji o rozliczeniach.
W razie wątpliwości ZUS
prosi o kontakt z najbliższą
placówką lub pod numerem:
22 560 16 00.

Bezpłatne szkolenie dla płatników składek i świadczeniobiorców poświęcone warunkom nabywania uprawnień do
emerytury i renty, kompletowaniu dokumentów oraz obowiązki płatników związane z zawieszaniem świadczeń organizuje 12 marca br. Inspektorat ZUS w Wejherowie.
Program szkolenia obejmuje m. in. warunki nabywania
uprawnień do świadczeń długoterminowych, kompletowanie
dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe oraz omówienie warunków zawieszania świadczeń.
Szkolenie rozpocznie się w siedzibie Inspektoratu przy ul.
Sobieskiego 294 o godzinie 9.00 i potrwa ok. 2 godzin.
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: zaneta.grzybek@zus.pl lub telefonicznie pod numerem:
58 572-97-17.
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AKTUALNOŚCI
Miasto wspiera aktywnych mieszkańców

Dotacje
dla organizacji

Prezydent Krzysztof Hildebrandt przyznał dotacje na 2020
rok dla 50 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 610 tys.
zł. Pieniądze przeznaczone są na realizację zadań publicznych,
zleconych przez miasto z zakresu sportu, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnienia od narkotyków, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, kultury, sztuki i turystyki.
Stosowne umowy na łączną kwotę 277 tys. zł podpisało w ratuszu pierwszych
14 stowarzyszeń: Stowarzyszenie Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Stowarzyszenie
Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych i
Seniorów „Żyj Godnie”, Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina”,
Fundacja „Filar”, Polski
Związek Głuchych Oddział
Pomorski, Stowarzyszenie
Amazonki w Wejherowie,
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Autyzmem, UKS
„Basket - Ósemka, Klub
Sportowy Maximus, UKS
Szóstka, Fundacja Pomocy
Tleniak, Klub Sportowy „Tytani” Wejherowo, Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe
„Start” i Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe.
Przekazywanie
dotacji
organizacjom ma na celu
zwiększanie aktywności wejherowian, przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym, zaktywizowanie działalności kulturalnej
i sportowo-rekreacyjnej.
- Nasza dotychczasowa współpraca pokazuje,

Fot. Urząd Miejski

Zmieniona trasa, powrót autobusami

Droga Krzyżowa
na Kalwarii
W ratuszu podpisano umowy z przedstawicielami
organizacji.
Fot. UM
że przekazane Wam środki są dobrze zainwestowane - powiedział prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, dziękując przedstawicielom organizacji za
działalność i zaangażowanie.
- Nasi mieszkańcy otrzymują wsparcie w różnych dziedzinach życia, od ochrony
zdrowia, sportu i rekreacji,
kultury, aż do spraw społecznych. Dzięki Waszej wiedzy
i doświadczeniu realizowane są naprawdę wspaniałe
projekty. Na ten rok organizacjom pozarządowym prze-

kazujemy łącznie kwotę 610
tys. zł. To są bardzo dobrze
zainwestowane pieniądze.
O tym, jak ważne jest
wspieranie aktywności fizycznych, szczególnie wśród
dzieci i młodzieży opowiedziała Elżbieta Majerowska, prezes UKS „Szóstka”
oraz Rafał Karcz, prezes
Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego.
Ważne jest też wspieranie
seniorów, choćby ze Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i
innych organizacji.

28 lutego, w pierwszy piątek Wielkiego Postu w Sanktuarium
Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie odbyło się nabożeństwo Drogi
Krzyżowej z udziałem około 2 tysięcy wiernych. W tym roku trasa
Drogi Krzyżowej na początku przebiega inaczej, ale niezmiennie
do dyspozycji uczestników są autobusy MZK, które czekają po zakończeniu nabożeństwa.
Specjalne autobusy z
oznaczeniami linii 2 (jadący ulicami 3 Maja, Reformatów, 12 Marca, Rybacką,
Pomorską i Chopina do
szpitala) i linii 3 (jadącej
na ul. Roszczynialskiego do
Odrębnej) podstawione będą
przy ul. Harcerskiej, na wysokości skrzyżowania z ulicą Bukową ok. godz. 17.30,
a odjazd nastąpi po zajęciu
miejsc przez pasażerów.
Droga Krzyżowa wyru-

sza na Kalwarię Wejherowską jak zwykle po mszy
św., około godziny 16.00.
Od tego roku pątnicy idą
najpierw ulicą Klasztorną i
Parkową, a potem, tak jak
w ubiegłych latach ulicami:
św. Jacka, Wybickiego, Marynarki Wojennej do Kaplicy Piłata. W tym czasie na
około 20 minut zamknięte
dla ruchu pojazdów są ulice: Zamkowa (na wysokości
skrzyżowania ulic Wniebo-

wstąpienia–Roszczynialskiego), Parkowa, św. Jacka
(od skrzyżowania z ulicą
Parkową, 1 Maja i Wybickiego). Kolejne krótkotrwałe utrudnienia w ruchu
mogą wystąpić około godziny 18.00 na ulicy Strzeleckiej, gdy wierni wchodzą na
górę Trzech Krzyży.
Ojcowie Franciszkanie
zapraszają wiernych na
Święte Góry w kolejne piątki Wielkiego Postu.

Detektor dla bezpieczeństwa strażaków i mieszkańców
Wejherowski samorząd kupił dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie detektor wielogazowy ALTAIR 4XR. Urządzenie poprawi dokładność wykrywanych gazów,
bezpieczeństwo ratowanych mieszkańców, a także strażaków udzielających im pomocy.
Urządzenie monitoruje
jednocześnie 4 gazy: eksplozymetr (wybuchowość),
siarkowodór,
zawartość
tlenu i tlenku węgla. Są to
substancje najczęściej spotykane przy zdarzeniach.
- To bardzo praktyczne
urządzenie zwiększa bezpie-

czeństwo strażaków podczas
akcji
ratowniczo-gaśniczych - wyjaśnia naczelnik
OSP Wejherowo Maciej
Ziółkowski. - Miernik stosujemy, gdy zachodzi podejrzenie, że znajdujemy się
w strefie zagrożonej wybuchem. Miernik może wska-

zać zagrożenie wybuchem,
a także zlokalizować miejsce
pobytu strażaka, a nawet jego bezruch.
Miernik może pracować w
temperaturach od -40 do +60
stopni Celsjusza, zachowuje
wodoszczelność do 60 minut
na głębokości do 2 metrów

oraz jest wytrzymały na
wstrząsy i upadki. Zachowuje sprawność do 25 upadków z wysokości 1,2 metra a
także upadek na beton z wysokości 7,5 metra. Poza tym
może być sparowany z dowolnym smartfonem przez
połączenie Bluetooth.

Urządzenie odebrał naczelnik OSP Wejherowo dh Maciej Ziółkowski z rąk sekretarza miasta Bogusława Suwary, w obecności
szefa OCiZK Andrzeja Fedoruka.
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AKTUALNOŚCI
Gorący temat: opłaty za odpady

W gminie Wejherowo
stawki wzrosną w lipcu
Rosnące z roku na rok koszty wywozu i zagospodarowania odpadów w miastach
i gminach ponoszą bezpośrednio mieszkańcy. Lokalny samorząd nie może dofinansować tej dziedziny życia, natomiast musi podjąć decyzję o sposobie naliczania i
wysokości opłat za odbiór odpadów od mieszkańców i ich zagospodarowanie. W lutym br. pisaliśmy o uchwale Rady Miasta Wejherowa w tej sprawie oraz o nowych,
obowiązujących od kilku dni (od początku marca br.) stawkach. Dziś przyglądamy
się rozwiązaniom, które mają funkcjonować w sąsiedniej gminie Wejherowo. Wczoraj Rada Gminy Wejherowo podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.
W liczącej ponad 25,5 tysiąca mieszkańców gminie
Wejherowo obecnie obowiązuje zasada pobierania
opłat od gospodarstwa. Ich
wysokość różni się zależnie
od liczby osób, zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym. I tak, w
gospodarstwach 1-osobowych opłata miesięczna
wynosi 18,50 zł miesięcznie, dla 2 osób jest to 37
zł, a w gospodarstwie czteroosobowym opłata wynosi
72 zł (18 zł od osoby). 5-osobowa rodzina płaci 85 zł (17
zł od osoby), a siedmioosobowa i liczniejsza 117 zł
(16,70 zł od osoby).

Racjonalny
system
- Moim zdaniem jest to
najbardziej racjonalny i
nie obciążający nadmiernie mieszkańców system
pobierania opłat. Niestety musimy go zmienić, ponieważ organy kontroli
kwestionują taką metodę
naliczania opłat - informuje Henryk Skwarło,
wójt Gminy Wejherowo.
- - Jesteśmy zobowiązani
wprowadzić nowy system
opłat, a ponadto musimy
je podwyższyć, tak jak się
to dzieje w całej Polsce.
Znaczący wzrost kosztów
wywozu i zagospodarowania odpadów od mieszkańców zmusza samorządy
do wprowadzenia podwyżek. Główna wada obecnego systemu polega na tym,
że nie wiąże on ilości odpadów,
produkowanych
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przez mieszkańca ani jego
zachowań w tej dziedzinie
z wysokością opłat. Realizacją tego systemu obciążono samorządy, które nie
mają całkowitej swobody w
wyborze metody naliczania
opłat od mieszkańców.

Wyższe stawki
Jak mówi wójt gminy
Wejherowo, każda metoda
naliczania opłat ma swoje
wady i zalety. W tej gminie zastanawiano się nad
powiązaniem opłaty za wywóz odpadów ze zużyciem
wody w poszczególnych gospodarstwach domowych.
Ostatecznie jednak przyjęto metodę naliczania opłaty
od osoby.
Taki zapis znalazł się
projekcie uchwały nad którą wczoraj, 4 marca br.
obradowała Rada Gminy
Wejherowo. „Puls Wejherowa” w tym czasie był już
w drukarni, więc nie znaliśmy ostatecznej decyzji
gminnych radnych. Wiemy natomiast, że projekt
prawdopodobnie przyjętej
uchwały zakłada opłatę w
wysokości 25,50 zł od osoby
w zabudowie jednorodzinnej oraz 26,50 zł od osoby w
zabudowie wielorodzinnej.

Nowe opłaty
od lipca
W rodzinach wielodzietnych obowiązuje 1 zł ulgi
dla każdej osoby. W przypadku
kompostowania
odpadów BIO w przydomowych kompostownikach
opłata zmniejsza się o 50

gr. Wprowadzenie nowych
stawek opłat w gminie Wejherowo zaplanowano od
lipca tego roku.

Im później
tym drożej
- Im później wprowadzimy
nowe opłaty, tym muszą być
one wyższe. Muszą bowiem
pokryć znacznie zwiększone
koszty wywozu i gospodarki
odpadami od początku roku. Z drugiej strony chcemy
żeby mieszkańcy mieli czas
na złożenie nowych deklaracji, a gmina - na przeprowadzenie niezbędnej procedury
- tłumaczy wójt Gminy Wejherowo. - Na wspomniane
koszty składają się m.in. rosnące ceny paliwa, opłata za
składowisko, wyższa opłata
środowiskowa. Firmy wywozowe ponoszą dodatkowe
opłaty za zagospodarowanie
segregowanych opadów. To
wszystko obciąża mieszkańców. Zanim przedstawiliśmy radnym projekt nowych
stawek i zasad, dokonaliśmy głębokiej analizy tego
trudnego tematu.
Przyjęta w mieście Wejherowie metoda naliczania
opłat w zależności od metrażu domu czy mieszkania
nie jest odpowiednia dla gospodarstw wiejskich. Stąd
inne rozwiązanie przyjęte
w gminie wiejskiej.
- Staramy się, aby stawka była najbardziej racjonalna - mówi wójt Henryk
Skwarło. - Nie chcemy
obciążać jednej grupy,
udzielając zniżek innym.
Dlatego m.in. zrezygno-

waliśmy z niektórych udogodnień, obowiązujących
wcześniej. Takich jak możliwość bezpłatnego wywozu
odpadów poremontowych
raz w roku. Z tej usługi
korzystało zaledwie 4 procent mieszkańców, a koszty
rozłożone były na wszystkich. W dodatku niektórzy
dopuszczali się pewnych
nadużyć. Wprowadziliśmy
również limit worków do
zbiórki selektywnej, ponieważ niektórzy mieszkańcy
pobierali je w nadmiernych
ilościach i wykorzystywali
do innych celów.

Obowiązkowa
segregacja
Wszyscy
mieszkańcy,
zarówno miast jak i gmin,
zobowiązani są do segregacji odpadów, a samorządy
lokalne mają przez to dodatkowy obowiązek egzekwowania tego obowiązku
i karania niezdyscyplinowanych. A jeśli chodzi o
ewentualnych
nieuczciwych mieszkańców, którzy
będą chcieli w deklaracji
zaniżyć rzeczywistą liczbę
osób, mieszkających w gospodarstwie, wójt Henryk
Skwarło apeluje:
- Będziemy się starali
weryfikować dane, które odbiegają od rzeczywistości,
sprawdzając m.in. bazę meldunkową albo zużycie wody
w danym gospodarstwie,
ale najlepiej byłoby, gdyby
mieszkańcy nie ukrywali
rzeczywistej liczby osób.
Anna Kuczmarska

Spotkanie z mieszkańcami

Ważne wnioski
dla rządu

W sprawie naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych w Wejherowie z mieszkańcami Osiedla Sucharskiego rozmawiali
w przedstawiciele władz miasta. Tematem
były ceny oraz nowa metoda naliczania
opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Spotkanie zorganizował
przewodniczący Rady Miasta Jacek Gafka i przewodnicząca Rady Osiedla
Sucharskiego Iwona Musiał. W spotkaniu oprócz
wymienionych uczestniczyli
mieszkańcy osiedla, a także
wiceprzewodniczący Rady
Miasta Wojciech Kozłowski, przewodniczący Komisji Spraw Komunalnych RM
Henryk Kanczkowski, zastępcy prezydenta Wejherowa - Beata Rutkiewicz i
Arkadiusz Kraszkiewicz
oraz sekretarz miasta Bogusław Suwara.
Przedstawiciele
władz
miasta szczegółowo przedstawili mieszkańcom powody podwyżki opłat za wywóz
odpadów i przyczyny zmiany metody naliczania tych
opłat oraz odpowiadali na
pytania. W czasie dyskusji
mieszkańcy zgłaszali swoje
wątpliwości, uwagi i propozycje. Dotyczyły one również
organizacji całego systemu
odbioru odpadów. Niektóre

tematy związane były z indywidualnymi sprawami zainteresowanych mieszkańców,
którzy otrzymali stosowne
wyjaśnienia.
Cześć zastrzeżeń mieszkańców dotyczyła przepisów
ustaw sejmowych. Mieszkańcy postulowali m.in. aby
regulacje
ogólnokrajowe
wprowadziły w Polsce identyfikację za pomocą numeru
PESEL osób zobowiązanych
do zapłaty za odpady i egzekwowanie tych opłat przez
urzędy skarbowe oraz dopuściły do oznakowania odpadów przez indywidualne
kody kreskowe dla każdego gospodarstwa domowego. Mieszkańcy zobowiązali
władze miasta do przesłania
tych zastrzeżeń do rządu, jako wniosków ze spotkania.
Więcej na temat opłat za
wywóz odpadów w Wejherowie można przeczytać na
stronie internetowej miasta www.wejherowo.pl
w zakładce „Czyste Miasto
Wejherowo”.

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Bieg Tropem Wilczym
W ramach Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych odbył się bieg „Tropem Wilczym” w Parku
Miejskim w Wejherowie - jeden z wielu takich biegów w Polsce.
Wydarzenie
zorganizowane zostało przez Batalion Dowodzenia Marynarki

Wojennej RP im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego w
Wejherowie.

W biegu wzięli udział
przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Wejherowie.

Powiatowy Dzień
Żołnierzy Wyklętych
Upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych (Wyklętych) zgromadziło mieszkańców Wejherowa i powiatu wejherowskiego na mszy św.
w kościele pw. Chrystusa Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej. Po mszy
św. starosta Gabriela Lisius oraz prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt odsłonili tablicę pamiątkową ku czci Bohaterów.
Następnie przy Bramie
Piaśnickiej uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w
Redzie przedstawili sylwetki dwóch żołnierzy niezłomnych - kpt. Adama Dedio,
oraz doktora Antoniego
Janowitza.
Przy Bramie Piaśnickiej
odbył się Apel Poległych,
po którym delegacje m.in.
władz powiatu, miasta Wejherowa i Redy, służb mundurowych oraz organizacji
złożyły kwiaty. Obchody
Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Wejherowie uświetniła Orkiestra Marynarki Wojennej.

Kwiaty dla Bohatera
Oprócz udziału w patriotycznych obchodach, o których piszemy obok przedstawiciele władz powiatu wejherowskiego złożyli
kwiaty i zapalili znicze na grobie Augustyna Westphala.
Ten przedwojenny sekretarz Starostwa, w okresie międzywojennym polski
działacz
społeczno-kulturalny, a w ostatnim roku II

wojny komendant naczelny
Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” został po wojnie aresztowany
przez UB. Po ciężkich wa-

runkach w areszcie i przesłuchaniach w siedzibie UB
przy ul. Kopernika, A. Westphal zmarł 27 września
1946 roku.

Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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AKTUALNOŚCI
Nagrody im. L. Bądkowskiego

Od młodzieży

Poznaliśmy laureatów pierwszej nagrody
im. Lecha Bądkowskiego, którą przyznała
Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego. Nagrody wręczono podczas Gali Młodzieżowej Rady w Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Nagroda jest uhonorowaniem pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Młodzi radni przyznali nagrody pięciu osobom.
Statuetkę otrzymała Irena Gaj z Miejskiego Domu Kultury w Rumi, a także Artur Jabłoński, Wojciech Wasiakowski, ks. Patryk Turek oraz Krzysztof Jędrzejewski.
Łącznie nominowanych zostało osiemnaście osób.
Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Znicze na rondzie
Wieczorem 28 lutego na rondzie im. Żołnierzy Wyklętych w Wejherowie odbyła się uroczystość zapalenia zniczy podczas której
zaprezentowano rekonstrukcję historyczną i odśpiewano Hymn.

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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W programie patriotycznego wydarzenia z okazji
Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych znalazła się prelekcja, występ
słowno-muzyczny, składanie
kwiatów i zniczy, a także odśpiewanie Hymnu. Uczestnicy odmówili modlitwę za
Bohaterów i obejrzeli rekonstrukcję historyczną.
Organizatorem był radny
Marcin Drewa, a uczestnikami radni, żołnierze z 7
Pomorskiej Brygady Wojsk
Obrony Terytorialnej, leśnicy, Stowarzyszenie im. kpt.
Antoniego Rymszy „Maks”
z Choczewa i członkowie
Stowarzyszenia Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych i
Seniorów „ŻYJ Godnie”.

Cała szkoła
zaśpiewała Hymn
Fot. Urząd Miejski

Wszyscy uczniowie, począwszy od pierwszaków, a skończywszy
na ósmoklasistach zaśpiewali razem „Mazurek Dąbrowskiego”, a
także „Gaude Mater Polonia” oraz „Rotę”. Śpiewanie, przygotowane pod kierunkiem nauczycielki muzyki Karoliny Szczepańskiej
wypadło świetnie, więc jest nadzieja na nagrodę w konkursie.
Szkoła
Podstawowa
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego
im. bł. Alicji Kotowskiej w
Wejherowie zakwalifikowała się do konkursu „Do hymnu”, organizowanego przez
Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
oraz Stowarzyszenia Iuvenales Cantores Lodziensis
- pro Europe w Łodzi.
Przesłuchanie konkursowe odbyło się pod koniec

lutego br. w sali gimnastycznej szkoły, a występ oceniała komisja konkursowa.
- To dla nas zaszczyt i wyróżnienie, że bierzemy udział
w III edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Do hymnu” - powiedziała siostra Marlena
Wilmańska, dyrektor szkoły. - Wydarzenie ma kształtować w młodym pokoleniu
postawy patriotyczne, rozbudzać szacunek dla polskiej
historii oraz symboli narodowych. Nasi uczniowie podję-

li to wyzwanie wyśpiewania
miłości do Ojczyzny i za to
im dziękuję.
W
konkursie
bierze
udział aż 300 szkół z całej
Polski. Szkoła Sióstr Zmartwychwstanek jest jedyną
placówką z Wejherowa, ale
z powiatu wejherowskiego do konkursu przystąpiła
również Szkoła Podstawowa
nr 1 w Rumi im. Józefa Wybickiego. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do
30 kwietnia.
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UROCZYSTOŚĆ
Powiatowa Gala Sportu

Laury i uznanie
dla najlepszych
Podczas Gali Sportu powiatu wejherowskiego nagrodzono 57 najlepszych sportowców oraz 13 trenerów. Komisja konkursowa
pracowała w składzie: Jerzy Conradi, Grzegorz Grinholc, Marcin Skulski, Andrzej Soboń i Jolanta Król. Na nagrody finansowe
powiat przeznaczył ponad 42 tys. zł.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie gościł wiele znanych osób. Oprócz władz powiatu, miast i gmin, zaproszonych gości, salę wypełnili najwartościowsi trenerzy,
sportowcy oraz nestorzy sportu. Laureaci oprócz nagród
rzeczowych, odebrali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
Nagrody odebrali najlepsi trenerzy:
Rafał Brodecki - karate, Marek Gorlikowski - radiojachting, Damian Kamiński - tenis ziemny, Rafał Karcz
- kickboxing, Przemysław Kiedrowski - piłka ręczna,
Aleksandra Lesner - jeździectwo, Mykola Maistruk pływanie, Piotr Netter - triathlon/aquatlon, Robert Niewiedziała - biegi na orientacje, Paweł Paździocha - piłka
ręczna, Waldemar Płotka - tenis stołowy, Wojciech Wasiakowski - boks i Kordian Zabrocki - koszykówka.
Nagrodzeni sportowcy to:
Dominik Bielawa - pływanie, Tytus Butowski - żeglarstwo, Paulina Damaske - siatkówka, Kamil Damentka - aquathlon, Michał Damps - żeglarstwo, Michał
Daszke - koszykówka, Natalia Dawidowska - biegi na
orientację, Błażej Dąbrowski - radiojachting, Viktoria
Dombrowska - boks, Daniel Dziedzic - kickboxing, Michał Greszta - wędkarstwo, Konrad Kaczmarkiewicz
- boks, Zuzanna Kalbarczyk - kickboxing, Martyna Karwowska - lekkoatletyka, Marta Kąkol - lekkoatletyka,
Małgorzata Kirszling - karate, Kacper Konkol - radiojachting, Maciej Kos - tenis ziemny, Maciej Kubiak

- triathlon, Emilia Kusy - lekkoatletyka, Sandra Lieske karate, Krzysztof Małachowski - karate, Artur Mroske
- radiojachting, Mieczysław Müller - radiojachting, Dominik Noweta - boks, Szymon Nowicki - koszykówka,
Maja Olszewska - kręglarstwo, Igor Pawłowicz - radiojachting, Błażej Pawłowicz - radiojachting, Sylwia Piotrowska - kręglarstwo, Katarzyna Płotka - tenis stołowy,
Konrad Stawicki - boks, Paulina Stenka - kickboxing,
Karolina Szalast - pływanie, Dominika Szatkowska karate, Michał Tatarynowicz - kickboxing, Aleks Toma-

szewski - pływanie, Marta Topp - lekkoatletyka, Wiktor
Trylski - pływanie, Julia Wasiakowska - boks, Kacper
Wilk - koszykówka, Cezary Zabrocki - koszykówka, Bartosz Żywicki - karate.
Komisja konkursowa przyznała także nagrody specjalne
dla: Andrzeja Muttke (sędzia związkowy piłki ręcznej z
45-letnim stażem), Jarosława Lewandowskiego (sędzia
międzynarodowy w karate), Gerarda Potrykusa (sędzia
klasy mistrzowskiej w podnoszeniu ciężarów) i Gerarda
Patoka - 80-letniego wejherowskiego nestora kolarstwa.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe oraz godne reprezentowanie powiatu otrzymała też drużyna piłki ręcznej „Tytani” Wejherowo (Szymon Cholcha, Cezary
Grabowski, Hubert Koss, Maciej Nowociński, Damian Nowosad, Michał Przymanowski, Konrad Rompa, Radosław Sałata, Remigiusz Sałata, Grzegorz Sikora,
Norbert Wejher, Marcin Wicki, Rafał Wicki, Robert Wicon). Nagrodę przekazali piłkarzom po sobotnim meczu wicestarosta Jacek Thiel oraz dyrektor PZPOW Andrzej
Byczkowski. Klub Tytani otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 25 tys. zł. 									
Fot. 4M Projekt
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WYDARZENIA
Wejherowianie uczcili pamięć Jakuba Wejhera

Założyciel miasta
zmarł 363 lat temu

W Wejherowie uroczyście obchodzono 363. rocznicę śmierci założyciela miasta. Uroczystość przyciągnęła na plac Jakuba Wejhera wielu gości i mieszkańców. Obchody
rozpoczęły się złożeniem kwiatów na trumnie założyciela miasta w krypcie kościoła
klasztornego OO. Franciszkanów.
Po uroczystej mszy św.
z udziałem pocztów sztandarowych m.in. Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
i
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, wszyscy przemaszerowali na plac Jakuba
Wejhera, gdzie odśpiewano uroczyście Hymn Polski
i Kaszubski. Prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Mirosław Gaffka podkreślił, że podczas corocznych
obchodów rocznicy śmierci
Jakuba Wejhera kultywowana jest jego pamięć.
Zastępca
prezydenta Wejherowa Arkadiusz
Kraszkiewicz
przypomniał biografię Jakuba Wejhera, który żył zaledwie 48
lat. Jakub Wejher zmarł 21
lutego 1657 r. po krótkiej
choroby, ale zdołał zrobić
bardzo wiele dla miasta.
- Jakub Wejher z rozmysłem zbudował miasto wyróżniające się w regionie,
zaprojektowane zgodnie z
wymogami ładu przestrzennego i społecznego. Jesteśmy dumni z jego dokonań
i bogatych tradycji - powiedział A. Kraszkiewicz.

Fot. Urząd Miejski

Na realizację planów

Dotacja
dla Zrzeszenia
Wejherowski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego otrzymał dotację na realizację działań publicznych w 2020 roku.
Pozwoli ona na sfinansowanie wielu bardzo
ważnych imprez kulturalnych.

Delegacje władz miasta,
powiatu, oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i innych środowisk
złożyły kwiaty przed pomnikiem założyciela miasta. Uroczystość zwieńczył
wystrzał armatni Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i salwa z muszkietów
Chorągwi Jakuba Wejhera
i Pułku Czarnieckiego.
Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na: facebook.
com/PulsWejherowa

Umowę o przyznaniu dotacji Zrzeszeniu podpisali: prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Mirosław
Gaffka - prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w
Wejherowie i Halina Rompca – skarbnik Oddziału ZKP.
Na spotkaniu w rauszu obecny był zastępca prezydenta
Arkadiusz Kraszkiewicz (wszyscy na zdjęciu powyżej).
Mirosław Gaffka przedstawił szczegółowy plan działań
Zrzeszenia, który przewiduje na 2020 roku wiele ciekawych przedsięwzięć w tym koncerty Towarzystwa Śpiewaczego, konkurs haftu kaszubskiego, warsztaty malarskie,
49. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodno
Mowa”, wymiana z Ukrainą w tym warsztaty dla studentek oraz uroczystość z okazji 363. rocznicy śmierci Jakuba
Wejhera, które odbyły się 23 lutego br.
Zrzeszenie zorganizuje w br. trzy wycieczki, w tym do
Częstochowy wspólnie z Powiatowym Cechem Rzemiosł
oraz po Kaszubach - śladami 100-lecia Niepodległości. Prezydent Krzysztof Hildebrandt powiedział, że jest dumny
z aktywnej działalności organizacji. Pogratulował działaczom ambitnego planu i życzył im realizacji zamierzeń.

REKLAMA

Żyj oszczędnie
i w zgodzie z naturą

Dotacje oraz ulgi
Grupa GlobalECO zaprasza mieszkańców Wejherowa
na spotkanie informacyjne dotyczące dotacji i ulg w 2020
roku na montowanie instalacji fotowoltaicznych.
Spotkanie rozpocznie się dziś, czyli 5 marca br. o godz.
18:00 w Wejherowskim Centrum Kultury - Filharmonia
Kaszubska.
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA WEJHEROWA
Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677-70-26 (27), fax. 672-12-57, e-mail: srm@wejherowo.pl

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2023
Uprzejmie informuję, iż Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku zgodnie z art. 168 ustawy o ustroju sądów powszechnych (Dz.
U. 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) w dniu 30 stycznia 2020 r. podjęło decyzję o konieczności uzupełnienia listy ławników do sądów powszechnych okręgu gdańskiego na kadencję 2020-2023. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Miasta Wejherowa z pismem aby zgodnie z uchwałą kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w oparciu o art. 161 § 1
Prawa o ustroju sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniających Rada Miasta Wejherowa powinna wybrać
następującą ilość ławników:
- do Sądu Rejonowego w Gdyni - 1, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 1;
- do Sądu Rejonowego w Wejherowie - 4.
Informuję, iż nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gdyni oraz
do Sądu Rejonowego w Wejherowie upływa z dniem 31 marca 2020 roku.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta Wejherowa
po 31 marca 2020 roku, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość
spraw pracowniczych.
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i
zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ
NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 172 oraz z 2020 r.), stwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

25 marca w „Elektryku”

Targi Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
we współpracy z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Gdańsku organizuje otwarte Targi Pracy: 25 marca br. w godz. 10.00-13.00
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 przy ul.
Strzeleckiej 9.
Od godz. 10:00 na sali gimnastycznej uruchomione będą stoiska wystawiennicze pracodawców, instytucji oraz
szkół wyższych. Zaprezentowane zostaną również m.in.
oferty pracy w kraju i za granicą, staże zawodowe, oferty
szkoleniowe, oferty edukacyjne, a także informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców.
W godz. 10:15 - 12:15 w auli (z przerwą 30 min. o godz.
11:00) odbędą się wykłady pt. „ABC Urzędu Pracy” oraz
„Usługi EURES. Wykłady z zasad bezpiecznego poruszania się po europejskim rynku pracy”. W salach lekcyjnych
odbywać się będą warsztaty dla młodzieży pt. „Barometr
zawodów - aktualna sytuacja na pomorskim rynku pracy
oraz prognoza zapotrzebowania na zawody na terenie powiatu wejherowskiego” oraz „5 kroków do idealnego CV”.
Zainteresowani Targami Pracy w Wejherowie proszeni
są o kontakt pod numerem telefonu 58 677 63 34 bądź na
adres e-mail: n.plotka@pupwejherowo.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

zapraszają na

25 marzec 2020 roku
10.00 – 13.00

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub
zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (parter) w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„KANDYDAT NA ŁAWNIKA”
- w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 – 17:00, od wtorku do piątku 7:30 – 15:30.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(0-58) 677 70 26 lub (0-58) 677 70 27.
Wszystkie potrzebne druki w formie elektronicznej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa
www.bip.wejherowo.pl.							
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
/-/ Jacek Gafka
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Sala gimnastyczna Powiatowego Zespołu Szkół nr 2
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”
w Wejherowie, ul. Strzelecka 9
www.wejherowo.praca.gov.pl

www.facebook.com/pupwejherowo

W najbliższą sobotę 7 marca przy OSP w Bolszewie w godz. 9.00-13.00 odbędzie się zbiórka
krwi. Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości. Aby zostać krwiodawcą trzeba
mieć ukończone 18 lat i nie przekraczać 65 r. życia oraz
być zdrowym. Należy zjeść lekkie śniadanie i wypić pół
litra wody. Ważne, żeby zabrać dokument tożsamości.

5 marca 2020

redakcja@pulswejherowa.pl

KULTURA
Czwartkowe spotkania w bibliotece

Deser literacki

„Deser Literacki” to tytuł cyklu czwartkowych spotkań literackich, zapoczątkowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Wejherowie. Bohaterami pierwszego spotkania byli laureaci XIV
edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”.
Grupa teatralna „Srebrna Nitka” ze Stowarzyszenia
Wejherowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku pod kierunkiem Wandy Kanteckiej zaprezentowała kilka
scen z nagrodzonych utworów m.in. z opowiadań Oliwii Lejmann i Jerzego
Kozerskiego.
O Konkursie Literackim „Powiew Weny” i wartościach nagrodzonych prac
mówił Henryk Połchowski z Urzędu Miejskiego,
związany z tym konkursem od samego początku.
H. Połchowski podkreślił

znaczenie mecenatu prezydenta Wejherowa nad wydarzeniem oraz wsparcie ze
strony władz powiatu wejherowskiego.
Efektem 14 edycji konkursu jest m.in. 14 tomików
z nagrodzonymi utworami
wydanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Literaci i uczestnicy spotkania w
ramach promocji otrzymali
nowe tomiki XIV Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”.
Józef Franciszek Wójcik - prezes gdańskiego oddziału Związku Literatów

Polskich, zachęcał młodych
twórców i doświadczonych
literatów do wstępowania w
szeregi stowarzyszenia.
Dyrektor biblioteki Ewelina Magdziarczyk-Plebanek przedstawiła ideę
czwartków
literackich.
Do udziału w spotkaniach
biblioteka zachęca wejherowian, zwłaszcza mieszkańców os. Kaszubskiego i
Śmiechowa-Północ.
Spotkania literackie
będą odbywały się zawsze w trzeci czwartek
miesiąca o godz. 17.00.
Fot. Urząd Miejski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Ciekawe utwory, piękne głosy i aranżacje

Brawa dla zespołu
Art’n’Voices

Zespół Wokalny Art’n’Voices rozpoczął promocję nowej płyty zatytułowanej „Midnight stories”. 12 utworów z tego albumu
zespół zaprezentował w kościele p.w. NMP Królowej Polski w
Wejherowie. Piękny i interesujący koncert słuchacze nagrodzili
gromkimi brawami.
Tematyka nowej płyty nawiązuje do tytułu „Midnight
stories” czyli nocnych opowieści. Utwory specjalnie dla
zespołu Art’n’Voices napisali kompozytorzy najmłodszej
generacji 30+, którzy należą
do czołówki polskich twórców muzyki współczesnej.

W to mi graj, czyli dużo muzyki w pałacu

Trzecia płyta zespołu „Midnight Stories” została
wydana przez największą
wytwórnię fonograficzną w
Polsce - DUX, która wydaje albumy uznanych artystów, takich jak Krzysztof
Penderecki, Konstanty Andrzej Kulka, Agnieszka

Duczmal, czy Antoni Wit.
Połączenie
pięknych
głosów członków oktetu z
ciekawymi,
różnorodnymi kompozycjami w ciekawych aranżacjach wypadło
znakomicie. Po raz kolejny
mogliśmy podziwiać klasę i
profesjonalizm zespołu.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

VII Sabat Kaszubski

We wtorkowy wieczór w wejherowskim pałacu królowały kobiety. Jak zwykle na początku marca, w Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej po raz siódmy odbył się Sabat Kaszubski, tym razem zatytułowany „W to mi graj”.
W
programie
znalazły się prelekcje, koncerty,
wystawa i warsztaty. Anna
Rocławska-Musiałczyk wygłosiła referat pt.
„Współczesny kompozytor
a wykonawca, wykonawca
a kompozytor współczesny.

Jak skutecznie rozwijać artystyczną współpracę?”.
Natalia Bury zaprezentowała wykład i warsztaty pt. „Siła Muzyki”. Dla
wszystkich zagrał i zaśpiewał zespół „Mołwiniec” z
Kaliningradu (na zdjęciu).

Tradycyjnie już odbył się
konkurs na najlepszy sprzęt
do latania, a także mediasaż
wystawy
„Spotkania”(wystawa malarstwa trzech kobiet). O poczęstunek zadbały
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Luzinie.

Fot. Leszek Spigarski
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AKTUALNOŚCI
Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

Jubileuszowe Mistrzostwa

Wejherowianki w Kościerzynie Cenna wiedza
informatyczna

W Kościerzynie odbyły się wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika
Turystycznego. Liczna grupa turystów seniorów ze Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z prezesem koła PTTK w Wejherowie Teresą Kowalską wzięło
udział w tej uroczystości.
W sali im. Lubomira
Szopińskiego w obecności
burmistrza i starosty kościerskiego oraz przedstawicieli Pomorskiej Federacji
Przewodnickiej PTTK wręczono wyróżnienia dla zasłużonych przewodników .
Wyróżniono też osoby zajmujące się turystyką i promujących ziemię kaszubską.
Wśród wyróżnionych znalazł się dyrektor Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej Tomasz
Fopke oraz Alicja Orszulak ze SWUTW. Panią Alicję
nagrodzono za pracę społeczną i wolontariat turystyczny
na rzecz seniorów.

Na scenie kościerskiej sali wystąpił Kaszubski Zespół
Pieśni i Tańca Młoda Kościerzyna. Nie zabrakło też
ciekawych prelekcji na temat walorów ziemi kościerskiej. W przerwie kawowej
była okazja do dyskusji z
koleżankami i kolegami z
pomorskich kół PTTK oraz
pozyskanie materiałów i
produktów,
promujących
Szwajcarię Kaszubską.
Seniorzy z Wejherowa
zachęcali do odwiedzin
Duchowej Stolicy Kaszub,
przekazując uczestnikom
informacje o atrakcjach naszego miasta.
Turystycznym
elemen-

tem obchodów było zwiedzanie Muzeum Akordeonu na
Starym Rynku oraz Muzeum
Kolejnictwa w Kościerzynie.
Uczestnicy
odwiedzili

również Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin znajdujące się
w kościele farnym Świętej
Trójcy.
AO.

Powiatowy Konkurs Recytatorski

Wierszyki łamiące języki
Do udziału w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Trudne wierszyki łamiące
języki” zgłosiła się rekordowa liczba uczestników - aż 204 dzieci z 44 szkół i przedszkoli z powiatu wejherowskiego. Organizatorem konkursu była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie.
Konkurs trwał aż cztery
dni od 25 do 28 lutego włącznie, a w kolejnych dniach
rywalizowały dzieci w poszczególnych
kategoriach
wiekowych, od 3 do 10 lat.
Pomimo trudnych językowo wierszy najmłodsze dzieci poradziły sobie celująco!
Również nieco starsi uczestnicy wypadli rewelacyjnie.
- Jesteśmy zachwyceni
wysokim poziomem jaki zaprezentowali wszyscy uczestnicy. Rodzice z pewnością są
z Was bardzo dumni! - mówi
dyrektor PBP Barbara Gusman. - Dziękujemy zarówno opiekunom dzieci, jak i
członkom kolejnych komisji
konkursowych.
Atrakcją dla uczestników konkursu były występy
iluzjonisty - Rafała Reszke, którymi dzieci były zachwycone!
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Na zdjęciu najmłodsi uczestnicy konkursu wraz z dyrektor Powiatowej Biblioteki
Barbarą Gusman i jurorami: Małgorzatą Mazur z GIKiB w Łęczycach i Leszkiem
Winczewskim - przewodniczącym Komisji Kultury Rady Powiatu Wejherowskiego.

Fot. Powiatowa Biblioteka

W Szkole Podstawowej nr 6 po raz piętnasty zorganizowano Mistrzostwa Wiedzy
Komputerowej Szkół Podstawowych. W tegorocznej edycji do rywalizacji stanęło 25
uczniów z wejherowskich szkół.
Uczestnicy mistrzostw musieli napisać test z informatyki
oraz wykazać się wiedzą m.in. z budowy komputera, elementów programowania, arkusza kalkulacyjnego, baz danych,
prezentacji multimedialnych i algorytmiki.
Organizatorem XV Mistrzostw Wiedzy Komputerowej
Szkół Podstawowych była Szkoła Podstawowa nr 6. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt, zaś naukowy - Powiatowy Zespół
Szkół nr 2 w Wejherowie.
Nagrody laureatom wręczali: zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, dyrektor SP nr 6 Piotr
Litwin, dyrektor PZS nr 2 Krystyna Grubba, dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych
Andrzej Byczkowski, przewodnicząca Rady Rodziców
przy SP nr 6 Justyna Klawikowska oraz przedstawiciele
sponsorów.

Wyniki zawodów:
Drużyny z klas 4-6:
1. Szkoła Podstawowa nr 11
2. Szkoła Podstawowa nr 6
3. Szkoła Podstawowa nr 6
Laureaci z klas 4-6 (indywidualnie):
1. Oliwier Kruk - SP 9
2. Franciszek Józefczyk – SP 6
3. Anna Glińska - SP 6
Drużyny z klas 7-8:
1. Szkoła Podstawowa nr 6
2. Szkoła Podstawowa nr 8
3. Szkoła Podstawowa nr 5
Laureaci z klas 7-8 (indywidualnie):
1. Igor Roszman - SP 6
2. Maciej Klawikowski - SP 6
3. Agata Sulborska - SP 5

Puchary dla najlepszych znawców informatyki.

				

Fot. Urząd Miejski
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GMINA ŁĘCZYCE
Imprezy, zajęcia artystyczne i sportowe

Dla mieszkańców gminy
Ośrodki kultury w gminach dbają o atrakcyjną ofertę dla mieszkańców wsi, którzy mogą brać udział w ciekawych wydarzeniach
kulturalnych lub zajęciach. Nie inaczej jest w gminie Łęczyce,
gdzie za organizację życia kulturalnego i sportowego odpowiada
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka z siedzibą w Strzebielinie.
W ubiegłym roku jednostka zorganizowała blisko 70
wydarzeń oraz cyklicznych
zajęć w gminie. Statystycznie Instytucja organizuje wydarzenie każdego tygodnia w
roku. Spotkania, turnieje czy
warsztaty odbywają się w 13
placówkach GIKiB. W gminie funkcjonuje aż 8 świetlic
wiejskich dla dzieci i młodzieży (w planach jest powołanie kolejnej świetlicy),
otwartych 5 dni w tygodniu
i dostępnych dla wszystkich,
chcących rozwijać swoje pasje, poznawać nowych ludzi
czy pielęgnować przyjaźnie
w kreatywny sposób.
- Poza codziennymi zajęciami, podczas których dzieci
mogą odrobić lekcje, skorzystać z komputera i internetu,
zagrać w gry planszowe czy
wziąć udział w zajęciach muzycznych, w czasie wakacji
oraz ferii zimowych dodatkowo organizowane są warsztaty artystyczne, wycieczki,
zawody i bale - informuje
Hanna Mancewicz, dyrektor Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach.
- Organizujemy też takie imprezy dla najmłodszych, jak
wycieczka do zamku w Malborku z okazji Dnia Dziecka.
Wzięło w niej udział około 200
dzieci. W tym roku, podczas
ferii zimowych odbyły się wyjazdy do kina oraz na kryty
plac zabaw i gier. Co ważne,
dzieci podczas wszystkich za-

Turniej Sołectw.

Dzień kultury irlandzkiej.

jęć są pod opieką dorosłych, a
udział w nich jest bezpłatny.
Uczestnicy bardzo się cieszą z
możliwości wspólnych zajęć i
wyjazdów, chętnie korzystają
z naszych propozycji, a dzięki
temu rozwijają się i uczą poprzez zabawę.
Obok świetlic wiejskich
ważnymi ośrodkami kultury
w gminie są biblioteki, które
rozszerzają swoje działania o
konkursy literackie, spotkania autorskie, animacje dla
dzieci czy kampanie internetowe. Gmina Łęczyce może pochwalić się dodatkowo
funkcjonującym od kilku lat
Bibliobusem, czyli mobilną
biblioteką, odwiedzającą poszczególne miejscowości.
Swoimi działaniami Instytucja próbuje z dotrzeć do
wszystkich mieszkańców, organizując takie wydarzenia

Fot. Marek Drzewiecki

jak Gminny Dzień Kobiet,
Gminny Bal Seniora, Wiosenne Warsztaty Artystyczne,
Gminny Konkurs Recytatorski, Międzynarodowy Dzień
Tańca, festyny rodzinne, konkursy plastyczne i inne. Instytucja jest organizatorem
uroczystości z okazji świąt
narodowych, m.in. Święta
Niepodległości oraz tradycyjnych Dożynek Gminnych lub
Powiatowo-Gminnych. Niektóre imprezy organizowane
są wspólnie z sołectwami, parafiami, szkołami lub z Samorządem Powiatowym.
Osobną dziedzinę działalności stanowią liczne imprezy sportowe (turnieje piłki
nożnej, siatkówki, Baśki, biegi i marsze nordic walking),
których nie może zabraknąć w kalendarzu wydarzeń
w gminie. Tym bardziej, że
mieszkańcy aktywnie biorą
udział w turniejach sportowych i rekreacyjnych.
- Cieszymy się, że w Łęczycach działa Gminna Orkiestra
Dęta oraz Grupa Teatralna
„Odeon”, dzięki którym możemy zapraszać mieszkańców
na koncerty, spektakle i inscenizacje - mówi dyrektor Hanna Mancewicz.
O działaniach i propozycjach można przeczytać na
stronie www.gik-leczyce.
pl, na fanpage na facebooku,
a także w gminnej gazecie
oraz od czasu do czasu również w „Pulsie Wejherowa”.

OGŁOSZENIE

							

Łęczyce, 05.03.2020r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dziaki nr 37 obr. Godętowo gmina Łęczyce
Na podstawie art. 11 pkt. 10,w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Z 2020 poz. 293) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, pkt. 2-5 i 40 ustawy z dnia 03 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Z 2020 poz. 283.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Łęczyce nr
LII/26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.

Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 37 obr. Godętowo gmina Łęczyce wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 marca 2020r. do 6 kwietnia 2020r. w siedzibie
Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce (sala konferencyjna) w godz. od 10.00 do 12.00
W wyżej określonym terminie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr 37 obr. Godętowo zostanie również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Łęczyce.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w
dniu 6 kwietnia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce (sala konferencyjna) o godz. 13.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o:
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37 obr. Godętowo
gmina Łęczyce;
prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr 37 obr. Godętowo, gmina Łęczyce, wraz z opracowaniem ekofizjograficznym dla tego planu’
Zgodnie z art. 46, pkt 1 oraz art. 54, ust. 2 ustawy, projekt planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w
okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr
37 obr Godętowo, gmina Łęczyce i prognozy sporządzonej do planu, które należy składać na piśmie do
Wójta Gminy Łęczyce, w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyce o lub na adres: 84 - 218 Łęczyce, ul. Długa
nr 49, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2020r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone również ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@
leczyce.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce.
							
Piotr Wittbrodt
							Wójt Gminy Łęczyce

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 152/2, obręb geodezyjny Strzebielino, gm. Łęczyce
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia|
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz.
2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce uchwały nr XVIII/136/2019 z
dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 152/2, obręb geodezyjny Strzebielino, gm. Łęczyce.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie
do 27 marca 2020 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione
bez rozpoznania.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa
49, 84-218 Łęczyce), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail:
gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce
							

Wójt Gminy Łęczyce

							

Piotr Wittbrodt
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SPORT
Piłka nożna. Nieudana inauguracja

Piłka ręczna. Tytani

Boks

Pomimo emocji oraz gorącego dopingu kibiców Tytani Wejherowo „polegli” w starciu z
MKS Nielba Wągrowiec 31:34.

i medal

Tęgie lanie w Rzeszowie Przegrali z Nielbą Awans
To była nieudana inauguracja drugiej części sezonu w rozgrywkach
drugiej ligi piłki nożnej. Piłkarze Gryfa Wejherowo wybrali się do Rzeszowa i zostali „rozstrzelani” 6:0.
Zdekompletowany i odmłodzony skład Gryfa nie
dał rady w starciu z czołową
ekipą II ligi. W takiej sytuacji trudno spodziewać się
sukcesów. W pierwszej połowie na murawie dominowali goście. W 4. minucie padła
pierwsza, ale nieuznana

bramka. W 20. minucie padł
pierwszy gol, w 30. drugi,
a tuż przed końcem pierwszej połowy trzecia bramka.
Na początku drugiej połowy
wejherowianie zaatakowali i
nawet wywalczyli rzut wolny tuż przed polem karnym.
Strzał był nieskuteczny, na-

Luzino. Tenis stołowy

Bliższe awansu
W kolejnej turze spotkań o mistrzostwo I ligi kobiet, tenisistki stołowe Mar-Bruk ZRB GOSRiT Luzino (na zdj. obok) pokonały we własnej
sali Mluks Dwójka Rawa Mazowiecka 7:3.
To zwycięstwo zbliżyło drużynę do awansu do ekstraklasy. Punkty dla drużyny zdobyły: Nuriya Zhaludok - 2,5pkt.,
Maja Garbino, Katarzyna Płotka i Magda Płotka po 1,5 pkt.
Dodajmy, że w eliminacjach wojewódzkich do 88. Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w Tenisie
Stołowym, zawodniczka GOSRiT Luzino Magda Płotka wywalczyła awans do Mistrzostw Polski. Indywidualnie została
sklasyfikowana na miejscu 33-48 (na 96 zawodników).
OGŁOSZENIE
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tomiast gospodarze błyskawiczne zdobyli 4 bramkę. W
62. 83. minucie padły kolejne gole i klęska się dopełniła.
Gryf Wejherowo: Ferra
- Lisiecki, Kankowski, Sikorski, Gabor, Baranowski,
Goerke, Sławek, Burkhardt,
Kolus, Nowicki.

Po dwóch zwycięstwach, a zwłaszcza po pokonaniu na
wyjeździe KS Meble Wójcik 27:30 powiało optymizmem. W
Elblągu popisowo zagrał wejherowski bramkarz, broniąc
wiele stuprocentowych sytuacji. Jednak w starciu z wiceliderem rozgrywek ligowych Tytani okazali się słabsi, choć
po pierwszej połowie prowadzili. Szczególna zasługa to skuteczna gra Przemysława Warmbiera, zdobywcy 15 bramek.
W drugiej połowie goście zwarli szyki i zaczęli grać skuteczniej, co dało im przewagę bramkową. Taka przewaga wystarczyła, aby „dowieźć” ją do końcowego gwizdka sędziego.

Julia Wasiakowska
z WKB „Gryf” zmierza
po kolejne Mistrzostwo Polski.
Trener Wojciech Wasiakowski wraz z Julią przebywali w Ciechocinku,
gdzie odbywały się eliminacje do Mistrzostw Polski.
W decydującej walce Julia
Wasiakowska jednogłośnie
pokonała Justynę Bednarek z Tiger Tarnów.
Tym zwycięstwem Julia
zapewniła sobie nie tylko
awans do Mistrzostw Polski, ale również medal. O
tym jaki to będzie medal
dowiemy się już w maju.

5 marca 2020

redakcja@pulswejherowa.pl

KOMUNIKACJA
9

18

9 18

Pucka

Nowa

9 18

Kazimiersk

8
9 18

18

Pucka

8

9

8

8

18

Obwodowa

9
ń s ka
Gda

9 17 18

18
17
8 9

Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków:
• Mostowa 01 n/ż przy ul. Obwodowej,
• Rolnicza 01 przy ul. Obwodowej,
• Cicha 01 n/ż przy ul. Łąkowej (tylko dla linii 9 i 18),
• Łąkowa - Osiedle 01 przy ul. Łąkowej (tylko dla linii 9 i 18),
• Łąkowa - Ośr. Zdrowia 01 przy ul. Łąkowej (tylko dla linii 9 i 18),
• Wiśniowa 01 przy ul. Kazimierskiej,
• Brzozowa 01 przy ul. Kazimierskiej.

Z powodu przebudowy ul. Obwodowej w Redzie od 04.03.2020 r.
wprowadzony zostaje ruch jednokierunkowy. W związku z tym
linie 9 i 18 w kierunku Rekowa Lipowej i Pieleszewa Karłowicza
będą kursowały na trasie zmienionej:
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Łąkowa

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.00-17.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-13.00

Zmiany tras
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www.mzkwejherowo.pl
OGŁOSZENIE

NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl

www.wznk.pl

Wejherows
ka

Na trasie objazdowej obowiązuje zatrzymanie na przystankach: Gdańska - Kościół 01,
Stary Młyn 01, Wiśniowa 91 (tymczasowy na ul. Kazimierskiej), Wrzosowa 92
(tymczasowy na ul. Wrzosowej), Brzozowa 91 (tymczasowy na ul. Nowej).

W kierunkach Rumia Dworzec PKP oraz Reda Dworzec PKP trasa pozostaje bez
zmian. Oprócz tego skorygowany zostaje czas przejazdu między przystankami.
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REDA DWORZEC PKP - ... - Gdańska - Pucka - Kazimierska - Wrzosowa - Nowa - Pucka - ... - REDA PIELESZEWO KARŁOWICZA
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Z powodu przebudowy fragmentu ul. Obwodowej w Redzie od 04.03.2020 r.
wprowadzony zostaje ruch jednokierunkowy. W związku z tym linie 9 i 18
będą kursowały na trasie zmienionej w kierunku Rekowa Lipowej
i Pieleszewa Karłowicza:
RUMIA DWORZEC PKP - ... - Gdańska - Pucka - Kazimierska - Wrzosowa - Nowa - Pucka - ... - REDA REKOWO LIPOWA

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych

Nowa

Info

9

wa
Wrzoso

Zamknięcie fragmentu
ul. Obwodowej w Redzie

8
8 9 1

Uwaga Pasażerowie!

9

RUMIA DWORZEC PKP - ... - Gdańska - Pucka - Kazimierska - Wrzosowa - Nowa - Pucka - ... - REDA REKOWO LIPOWA

18

REDA DWORZEC PKP - ... - Gdańska - Pucka - Kazimierska - Wrzosowa - Nowa - Pucka - ... Szkolna
- REDA PIELESZEWO KARŁOWICZA

W przeciwnym kierunku obowiązuje trasa stała. Pozostałe linie
kursują bez zmian. Na ulicach Nowej, Wrzosowej i Kazimierskiej
zostaną ustawione przystanki tymczasowe. Za utrudnienia
serdecznie przepraszamy!

58 572 29 33 (dyspozytor)
17

od środy, 04.03.2020 r.

Zamknięcie fragmentu ul. Obwodowej w Redzie
od 04.03.2020 r.

Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
w: poniedziałek
07.00-08.00
16.00-17.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506
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POWIAT
Pomorscy terytorialsi szkolili się z Brytyjczykami

Międzynarodowe ćwiczenia
Przez dwa tygodnie lutego br. żołnierze 71. i 73. Batalionu Lekkiej Piechoty (blp) Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej (7PBOT) ćwiczyła z jedenastoma instruktorami
z 2nd Batalionu Duke of Regiment Lancaster’s. Szkolenie odbyło się na terenie Strzepcza w gminie Linia, w powiecie wejherowskim.
Brytyjscy podoficerowie
uczestniczyli we wspólnych
ćwiczeniach z Polakami
aby później, jako instruktorzy, dzielić się z nimi swoją
wiedzą i umiejętnościami.
Okazało się, że zarówno
wyposażenie, jaki i metody szkolenia, nie różnią się
zbytnio od tych, które stosowane są w sojuszniczej
armii. Współpraca była też
okazją do podszlifowania języka angielskiego.
Brytyjski regiment to jednostka z ogromną tradycją, a
jej żołnierze służyli podczas
pierwszej i drugiej wojny
światowej. Ostatnio wykonywali zadania w misji w

Afganistanie. Na stałe stacjonują w północno-zachodniej Anglii.
Dowódcą 7. Pomorskiej
Brygady Obrony Terytorialnej jest kmdr Tomasz
Laskowski, były zastępca
dowódcy „morskich komandosów” - Formozy. W skład
brygady wchodzą dwa bataliony - 71. Batalion Lekkiej
Piechoty z Malborka i 73.
Batalion Lekkiej Piechoty
ze Słupska. W planach jest
utworzenie trzeciego batalionu w Kościerzynie. Docelowo brygada ma liczyć ok.
2500 żołnierzy, a rejonem
odpowiedzialności jest województwo pomorskie.

Tekst i foto: por. Tomasz Klucznik

Auto dla niepełnosprawnych uczniów
Dla niepełnosprawnych uczniów z gminy
Choczewo droga do szkoły stała się bardziej
komfortowa, bo gmina, dzięki dofinansowaniu
z funduszu rehabilitacji, zakupiła nowy samochód. Został on specjalnie dostosowany do możliwości przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Do dyspozyji uczniów będzie nowiutki dziewięcioosobowy Renault Trafic ze specjalistyczną windą. W miejscu
demontowanych siedzeń można przewozić osoby na wózkach inwalidzkich. Nowe auto zastąpiło niemal 20-letni
samochód. Całkowity koszt zakupu wyniósł prawie 179
tys. zł., w tym 70 tys. zł. dofinansował PFRON.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

ADMINISTRATOR
NIERUCHOMOŚCI
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
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WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/

